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 چکیده
مرگ سنجر تفرق قدرت و قلمرو را در خراسان در پی داشت. مؤید آی
ابه از قدر7ندترین رسداران سلطان سنجر بود که در تحوالت اواخر 

ی اسارت سنجر ای داشت. وی در دورهزندگی سلطان نقش برجسته
ی از عنوان یکجایگاه مناسبی را به ،تالش Cود در کنار مقابله با غزها

مدعیان قدرت به دست آورد. تکاپوهای مؤید معارض با گسرتش
طلبی خوارزمشاهیان، غوریان و سلجوقیان عراق بود. پژوهش حارض 

به اول گیری از منابع دستتحلیلی و با بهره-با روش و رویکرد توصیفی
د موفق نشدن دنبال بررسی این موضوع است که چرا ملوک نیشابور

یت حاکمیت خود تثباز خالء قدرت ناشی از مرگ سنجر برای 
ه ابمؤید آیدهد یمهای پژوهش حارض نشان یافته استفاده Cایند؟

 فزایندهقدرت  و فاقد مرشوعیت الزم برای حکومت بر خراسان بود
ملوک نیشابور بوده  یتخوارزمشاهیان عامل اصلی در عدم موفق

نانش موفق نگردیدند قلمرو و حاکمیت مؤید و جانشی است.
غزها را  هایتنها توانستند ویرانگری مستقلی برای خود ایجاد Cایند و

قربانی قدرت رو به تزاید خوارزمشاهیان بعدها  هرچند ؛کاهش دهند
ی اعنوان پیشینهرسد تحوالت این دوره را بتوان بهشدند. به نظر می

ی فرهنگی رشق ایران طی قرن بعد برای حمالت ویرانگر مغول و وادادگ
  در نظر گرفت.

ابه، خراسان، نیشابور، سلطان سنجر، مؤید آی کلیدی: واژگان
  طغانشاه

  
 

Abstract 

Khorasan was important in Seljuk rule, and at the 
beginning of the formation of the Seljuk rule, Cheghri 
Beig took it to prevent the invasion of Qarakhanis, 
Ghaznavids, Ghaznavids and other Guzs. Calm and 
rebellion took place after the primary damage which 
occurred during the arrival of the Seljuks, in the 
Cheghri and Alb Arsalan periods. Alb Arsalan and 
Malkshahh paid more attention to the center and west 
of the empire, when the Sanjar of Khorasan came to 
the center of Seljuk rule. The great Khorasan, which 
was the center of the empire during the Sultan Sanjar 
period and had a great economic and social 
prosperity, suffered from unfavorable conditions by 
attacking Ghuz in various cities, and in the sixth 
century AH, the political, social, and economic 
situation in Khorasan was disrupted. The decline of 
the Seljuks power in Khorasan was accompanied by 
the collapse of political affairs and separation of the 
Sanjar amirs, along with the attempts of 
Khwarazmshahids and Ghorids. The government of 
Moayed and his successors, whom Jozjani called 
Neishabours governor, was one of the facets of 
struggle for power and attempts to gain territory in 
Khorasan.  Accordingly, the purpose of this article is 
to examine the political history of their rule. since the 
explanation of the political and social situation in 
Khorasan in the second half of the sixth century. 
Keywords: Khorasan, Sultan Sanjar, Moayed ibeh, 
Ghuz, Neyshabur, Thoghanshah 
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  مقدمه
خراسان در حکومت سلجوقی جایگاه مهمی داشت و در 

 بیگ آن را در اختیارچغری ،سلجوقی ابتدای تکوین حکومت
ها و سایر غزها گرفت تا از هجوم قراخانیان، غزنویان، قبچاق

ورود بدو های که در م�نعت Cاید. پس از آسیب
، در دوره چغری و آلب ارسالن آرامش آمدسلجوقیان وارد 

Cود. آلب ارسالن و ملکشاه بیشرت به حاکم شد و آبادانی رخ
مرگ سلطان اما با  ،توجه Cودند یراتور مرکز و غرب امپ

ق سلطان سنجر مبدل به سلطان بزرگ ۵۱۱محمد در 
خراسان مرکز حکومت سلجوقی گردید و به دنبال آن 

شد. خراسان بزرگ که در دوره سلطان  یان بزرگسلجوق
سنجر مرکز امپراتوری و دارای رونق و شکوفایی از نظر 

ا اوضاع نامساعدی اقتصادی و اجت�عی بود، با حمله غزه
دوم قرن ششم هجری اوضاع سیاسی،  و در نیمه یافت

اجت�عی و اقتصادی خراسان دچار نابسامانی شد. افول 
قدرت سلجوقیان در خراسان توأم با گسیختگی امور سیاسی 

طلبی امرای سنجر، به همراه سطوت و غارت غزها و و تجزیه
ه ابت مؤید آیتکاپوهای خوارزمشاهیان و غوریان بود. حکوم

 نامیده یکی» ملوک نیشابور«ها را و اخالفش که جوزجانی آن
از اضالع کشمکش بر رس قدرت و تکاپو در جهت کسب 
قلمرو در خراسان بودند که هدف پژوهش حارض بررسی تاریخ 

روی ست. انجام تحقیق حارض ازاینا هاسیاسی حکومت آن
جت�عی ی و ایابد که تبیین اوضاع سیاساهمیت بیشرتی می

بررسی حکومت ملوک  فارغ ازخراسان در نیمه دوم قرن ششم 
پژوهش حارض آن را وجهه  و قابل ترشیح نیست ،نیشابور

 این است که سؤال اصلی پژوهش همت خود قرار داده.
ابه و (مؤید آی یشابورملوک ن یتدالیل عدم موفق

فرزندانش) در ایجاد حکومت مستقل چه مواردی بوده 
ابه مؤید آی بر این قرار دارد که اصلی یهفرضتعاقبا ماست؟ 

 هیفاقد مرشوعیت الزم برای حکومت بر خراسان بود. فرض
قدرت روبه رشد خوارزمشاهیان  نیز چنین است که مکمل

  ملوک نیشابور بوده است. یتعامل اصلی در عدم موفق

  پیشینه پژوهش
در منابع دوره سلجوقی در مورد موضوع پژوهش حارض تنها 

 هایمورد هجوم غزها مطالب نسبتاً مفصلی دارند و به بخش
روی که و ازاین اندنداشتهپس از مرگ سنجر توجه چندانی 

-اغلب آن آثار در قلمرو سلجوقیان عراق یا شام تحریر یافته

دوم قرن ششم مطالب  اند، در مورد خراسان در نیمه
وره ورد این دکنند. بیشرت اطالعات در مه Cیئتوجهی اراقابل

ه داده که متأسفانه از ئرا ابن فندق در مشارب التجارب ارا
امل که در الکای از آنبا مدد خالصه بنابراین ،میان رفته است

هایی از تاریخ توان بخشمی مانده،یو احت�ًال جوزجانی باق
بیشرت اطالعات منابع دسته اول در  این دوره را ترسیم Cود.

یج مخرب آنان بر نتااین دوره تنها به موضوع حمله غزها و 
شهرهای خراسان اشاره دارند و کمرت به ملوک نیشابور توجه 

به دلیل همین قلّت روایات تاریخی در مورد این برهه  .اندکرده
اند. از منابع است که محققان توجه چندانی به آن ننموده

س لیف قفأت تاریخ دولت خوارزمشاهیانتوان به هشی میپژو 
های لف در بحث از زمینهؤ اوغلی اشاره Cود. در این اثر م

ی اتسز و سلطان تکش خوارزمشاه اشارهآ گیری سلطان قدرت
 از ابه برای رسیدن به قدرت دارد.ید آیؤهای مهم به تالش
یف ألت قیتاریخ ترکان در دوره سلجو توان به یمدیگر منابع 

محمد آلتای کوی من به زبان ترکی اشاره Cود که مطالب 
مفیدی درباره تالش مؤید برای مهار قدرت غزها ارائه داده 

 است.

ابه در اواخر حکومت سلطان سیاسی مؤید آی یتکاپوها
  سنجر

-ی اوج قدرتش، حیطهسنجر سلطان مقتدری بود که در دوره

ی دیگر تا ماوراءالنهر و تا بغداد و از سو  سویکی نفوذش از 
رسید. اما در اواخر حکومت سلطان سنجر مرزهای هند می

اوضاع سیاسی آشفته شده و تسلط سلطان بر امور دچار 
خدشه شد. نخستین وهنی که در حکومت وی پدید آمد 

ق و شکست از قراختاییان در جنگ ۵۳۶مربوط به سال 
ار ک«طوان نویسد که پس از نربد ققطوان بود. جوزجانی می

). ۱/۲۶۲: ۱۳۶۳(جوزجانی،  »مملکت ضعیف شدن گرفت
پس از این نربد حکام تابع سلطان عصیان Cودند تا استقالل 
خود را به دست آورند. اما سنجر هنوز به آن اندازه توان 
داشت که ارکان قدرت خود را بازسازی Cوده و یاغیان را تابع 

ه از این نربد، خود Cاید. لکن با گذشت کمرت از یک ده
ضعف و پیری بر سلطان چیره گشت و با تسلط امرا بر امور، 

 نویسد که چونفتور در حکومت سنجر راه یافت. بنداری می
مدت زندگی سنجر امتداد یافت امیران بر وی چیره شدند و 
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). ۳۳۲: ۱۳۵۷کردند (بنداری، در مقابل او گردنکشی می
دستی باالی دست  چون« یراننویسد که امراوندی نیز می

خود ندیدند دست تطاول از آستین بیرون کشیدند و بر رعایا 
  ).۱۷۱: ۱۳۶۴(راوندی،  »ستم آغاز نهادند

یکی از امرای بزرگ سلطان سنجر که نقش مهمی در تضعیف 
ید از محرکان اصلی ؤابه بود. محکومت او داشت، مؤید آی

سنجر  شکستای جز سلطان برای پیکار با غزها بود که نتیجه
ق ۵۴۸فتنه غز به سال  و ویرانی خراسان در پی نداشت.

اتفاق افتاد. غزان انبوهی از طوایف ترک بودند که توسط 
تالِن بلخ شده و به نواحی خَ قراختاییان از ماوراءالنهر رانده

نویسد که غزها چهل هزار کوچیده بودند. خواندمیر می
غانیان و حدود بلخ و تالن و چَ در والیت خَ «خانوار بودند که 

). ۲/۵۱۰: ۱۳۸۰(خواندمیر،  »قالن اقامت Cودندقندوز و بَ 
ای و ابن اثیر معتقدند که غزها برخی مورخان چون شبانکاره

افرادی مؤمن و آرام بودند و ستم ع�ل سلطان سبب شورش 
-تر است که میها شد. اما احت�ًال نظر بنداری صحیحآن

: ۱۳۵۷(بنداری،  »زدندل میبرای ستم فا«نویسد غزها 
نویسد که مردم والیات و حشم سلطان ). آقرسایی نیز می۳۳۸

). ۲۲: ۱۳۶۲از حضور غزها در رنج بودند (آقرسایی، 
زاپورشت نیز معتقد است که غزها خود را از حکومت 
سلجوقی مستقل Cوده و از شناخت هر اقتداری غیر از 

 ,CZaporozhetsودند (روسای قبایل خود خودداری می
-غزها هرساله بیست هزار گوسفند به مطبخ). 187 :2012

بار محصل مالیاتی را دادند. ایشان یکخانه سلطنتی می
رسان غز نسبت به سلطان سنجر  پس از این اقدامکشتند. 

به غیر از خراج که  Cوده و متعهد شدنداظهار اطاعت 
ر پرداخت هزار گوسفند و صد هزار دینا هرساله پنج ،مرسوم
سنجر را  درگاه، ). بزرگان۲۰/۴۳۰: ۱۴۳۴بن جوزی،اکنند (

اما امیر ق�ج حاکم بلخ سلطان را به  د،به صلح مشورت دادن
. غزها علیه ق�ج حاکم بلخ شوریده و او تحریض Cودجنگ 

متناع او ضمن ید را به قتل آورند. سنجر چنین اقدامی را برنتاب
ها جرار به رسکوبی آنپوزش غزها، با لشکری  از پذیرش

  ).۱۱۱: ۱۳۸۲(بیضاوی، شتافت
 به رسنج سلطان تحریکدر ازجمله امرایی بود که ابه مؤید آی
میرخواند، سلطان بر به نقل از . نقش داشتغزها  رسکوبی

ید بزرگ و یرنقش مروزی مانع ؤغزها رحم کرد ولی امیر م

وجه هیچدیب غزان بهأ شدند و گفتند که بازگشت بدون ت
به نوشته  .)۴/۶۸۶: ۱۳۵۸(میرخواند،  یستصلحت نم

راوندی سلطان عزمی برای پیکار با غزها نداشت و با ارصار 
چند تن از امیران خود مانند امیر یرنقش، امیر عمر عجمی و 

؛ ۱۷۹: ۱۳۶۴ها رفت (راوندی، به جنگ آنید ویژه امیر مؤبه
koymen,2004:300در این نربد سلطان سنجر از غزها .( 

خورده و اسیر شد. فروزانی چیرگی غزها بر سنجر را شکست
). ۱۹۹: ۱۳۹۳دانسته است (فروزانی، مبدأ تحوالت مهمی

گروسه نیز معتقد است طغیان غز نشان داد که داخل Cودن 
ایالت صحرانورد در جامعه ایرانی و تشکیالت اجت�عی و 

 ،گردد (گروسهمدنی این رسزمین با چه مشکالتی مواجه می
یکی از اسباب شکست سلطان مؤید امیر ). ۲۷۳: ۱۳۷۹

فرستد که سبب جنگ . راوندی بر مؤید لعنت میسنجر بود
ابه عامل نویسد دشمنی سپاهیان با آیبا غزها شده و می

ها در جنگ و شکست سلطان شد (راوندی، قصور آن
میرخواند نیز علت شکست سنجر را این  ).۱۷۹: ۱۳۶۴

که غزان دست از جان شسته بودند و بیشرت امرا برای  داندیم
آنکه با امیر مؤید بزرگ و یرنقش خوب نبودند در جنگ 

رسد ). به نظر می۴/۶۸۷: ۱۳۵۸سستی کردند (میرخواند، 
که مقارن این زمان مؤید بر دربار سلطان سنجر چیرگی داشت 

  و تحکم او سبب رنجش امرای دیگر شده بود.
از شکست دادن سنجر به خدمت وی رهربان غزها پس 

این اقدام،  باوجودایستاده و خطبه بنام وی خواندند. اما 
وان عنگرفتند و تنها وی را بهبه چیزی Cی را حکومت سنجر

که بختیار از سلطان پذیرفتند. چنانآلت دست می
 سنجردرخواست Cود شهر مرو را به وی اعطا کند و زمانی که 

، از واگذاری آن امتناع Cود، وی بودن مروبا ادعای دارامللک 
-؛ ابن۱۲/۲۳: ۱۴۰۷کثیر، را به سخره گرفتند (ابن

نویسد، سلطان سنجر الفداء میابی ).۵۲/ ۲: ۱۴۱۷الوردی،
بعد از این ماجرا از تخت پایین آمد و وارد خانقاه مرو شد و از 

تدا ). ظاهراً در اب۲۷، ۳تا: الفداء، بیپادشاهی توبه کرد (ابی
کردند ولی بعدها او را در یک غزها از سلطان اطاعت می

: ۱۴۳۴کردند (سبط بن جوزی، قفس آهنی نگهداری می
). غزها خراسان را میان خود تقسیم Cودند و در ۲/۴۳۰

ها ها را غارت Cودند. آنشده و آنشهرهای مختلف پراکنده
ودند Cابتدا مرو را که تختگاه سلطان سنجر بود سه روز غارت 
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و سپس به نیشابور رفته و آن را به باد نهب و غارت داده و 
و عل� را کشتند آنان سنجر را با خود  نفوستعداد زیادی از 

گفتند اما به او که به او سلطان میدرحالی بردند،یهمراه م
تا: الفداء، بی؛ ابی۱۸۰: ۱۳۶۴کردند (راوندی، توجه Cی

: ۱۴۱۷الوردی، ؛ ابن۲۰/۴۵۷ :۱۴۳۴جوزی، بنا؛ ۳/۲۹-۲۷
). شهرهای دیگر چون طوس، جوین، اسفراین نیز ۲/۵۵

توسط غزها غارت شد. عل� و بزرگان زیادی نیز توسط غزها 
ق ۵۴۹کشته شدند، ازجمله محمد بن حسن زندخانی که در 

غزها  ).۲/۶۳۵: ۱۳۸۳(حموی،  یددر رسخس به قتل رس
C ودند. ازجمله در چندین مرتبه در نیشابور کشتار و غارت

 ق جمعیت زیادی از مردم نیشابور را به قتل رساندند.۵۴۸
را ق توسط غزها ۵۵۰در  نیشابورزمجی اسفزاری ویرانی 

). ۲۴۴-۲۴۳/ ۱: ۱۳۳۸اسفزاری، است (زمجیمذکور Cوده 
-ق نیز مجدداً غزها شهر نیشابور را غارت Cودند (ابن۵۵۳در 

غزان در  ومتخریب هج). شدت ۱۸/۱۳۴: ۱۴۱۲جوزی، 
ر که عتبه الکتبه از خراسان دطوریبه ،خراسان بسیار زیاد بود

و  نانیموضعی یکرس خراب و مردمی ب«عنوان این زمان به
در این زمان  ) یاد کرده است.۱۵۳: ۱۳۸۴(جوینی،  »آب
غز حاکم مطلق خراسان بودند و بین خودشان  رایام

ا های جدا و سفر برای خود نیرو  یکنداشتند و هر  ینظر اتفاق
و ایلچیان مستقل داشتند. اینکه آنان هنگام سفر به مناطق 

ها اسیر که در دست آن-مختلف خراسان سلطان سنجر را 
 دهد که آنانبردند نشان میعنوان سلطان متبوع میبه -بود 

 -یطور نسبولو به-نیز خواستار از بین بردن هرج و مرج حاکم 
-رشوعیت بودند (قفسو جلب اعت�د مردم و کسب م

مرشوعیت بودند  در پی کسبغزان  ).۸۱ :۱۳۶۷اوغلی، 
چراکه متوجه شده بودند در خراسان جایگاهی ندارند. حتی 

های مجاور متحد شوند تا از این آنان سعی کردند با حکومت
حکومت سلطان سنجر سلجوقی خارج  یطریق از سایه

ان همه که غز نویسد، هنگامیشوند. ابن اسفندیار می
مهرت و رسور و که قرقود  خراسان را گرفتند طوطی بیگ و

هرکدام رسولی جداگانه نزد اسپهبد  ،پادشاه غزان بودند
 وکه سنجر دشمن تو بود  دمازندران فرستادند و پیغام دادن

د که خراسان را بین خو  دپیشنهاد دادن. ایشان او را گرفتیمما 
تقسیم کنند یک سهم اسپهبد را باشد و دو سهم غزان را. اما 

-ها توجهی نکرد (ابناسپهبد به سخن غزان و رسوالن آن

حتی روسای غزها بعد از مرگ  ).۲/۹۶: ۱۳۸۶اسفندیار، 
محمود  سلطان سنجر برای مرشوعیت دادن به اع�ل خود،

سلطان د به جانشینی الدین محمو خان را تحت عنوان رکن
 اوغلی،بر تخت سلطنت خراسان نشاندند (قفس متوفی
۱۳۶۷ :۸۱(.  

شده و برخی در خراسان پراکندهپس از اسارت او امرای سنجر 
و تالش کردند  درآوردهرا تحت تسلط خود سامان شهرهای آن 

Cایند. بیشرت امرای سنجر به همراه  پایداریدر برابر غزها 
خر امللک وزیر سنجر به نیشابور رفته و مؤید و طاهر بن ف

 که ولیعهد او-سلی�نشاه بن محمود برادرزاده سلطان سنجر 
یر، اثرا به تخت برداشته و خطبه بنام او کردند (ابن -بود

اسفندیار ). ابنkoyman,2004:305؛ ۱۱/۱۸۰: ۱۳۸۵
نویسد، بعد از روایت دیگری از امرای فراری سنجر دارد و می

ان سنجر به دست غزان، بیشرت امرای سنجر به اسارت سلط
اسرتآباد  درامللوک مرداویج بن علی خدمت اسپهبد تاج

سلطان نیز همراه آنان بود و  یو سلی�نشاه برادرزاده درفتن
اسفندیار، اسپهبد از آنان پذیرایی گرمی انجام داد (ابن

ابه به خدمت سلی�ن ایستاد تا به ). مؤید آی۲/۹۲: ۱۳۸۶
اما سلطان جدید نتوانست بر امور  ،ابله با غزها بپردازدمق

ی خراسان تسلط یابد. وی کفایت چندانی نداشت و همه
امرا در خدمت او متفق نبودند. سلی�ن در نخستین اقدام 
سپاهی فراهم Cوده و به پیکار با غزها شتافت. اما غزها که 

 پاه، سجسارت یافته بودندبا شکست دادن سلطان سنجر 
و به عقب  هزیمت Cودهق ۵۴۸قعده سلی�ن را در ذی

افتاد  غزهاق نیشابور نیز به دست ۵۴۹حجه راندند و در ذی
). ۷۸ :۱۳۶۷اوغلی، ؛ قفس۱۸۰/ ۱۱: ق۱۳۸۵اثیر، (ابن

سلطان سلی�ن پس از این واقعه خراسان را ترک Cود و به 
، دقلمرو آتسز خوارزمشاه رفت. وی با دخرت آتسز ازدواج Cو 

اما پس از مدتی از چشم خوارزمشاه افتاد و سپس به عراق 
و سوء تدبیر سلی�ن و مرگ طاهر  یرفت. ابن اثیر، بدرفتار 

بن فخر امللک بن نظام امللِک وزیر را از عوامل اختالل امور 
). ۱۸۰، ۱۱/۱۸۲: ۱۳۸۵اثیر، حکومت او دانسته است (ابن

سنجر و غزها، به یعنی امرای  طلبییدر برابر دو نیروی جدا
رهربی نیرومند نیاز بود و سلی�ن ثابت کرد که فردی ناالیق و 

  .)۱۵۴: ۱۳۸۹پادشاهی ضعیف است (باسورث، 
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ی سلطان سلی�ن، خواهرزاده گریزامرای سنجر پس از 
سنجر، محمود بن محمد بن بغراخان را به حکومت برداشتند. 

ق محمود خان به گرگان رفت و امراء سلطان سنجر ۵۴۹در 
و خطبه سلطنت به نام او بر منابر  Cودنداجت�ع  نزد وی

)؛ اما ۲/۲۴۷: ۱۳۸۶خوافی، خراسان خوانده شد (فصیح
درآورد.  ی خودی امرا را تحت سیطرهوی نیز نتوانست همه

ابه از محمود جدا شد و تالش Cود در این زمان مؤیدالدین آی
تا قلمرو مستقلی برای خود تصاحب Cاید. وی توانست بر 

لطان Cود. س ابانیشابور مسلط شود و از پیوسÔ به محمود 
 ملحق محمودجدید به مؤید نامه نوشته و خواست به سپاه 

ی نها پذیرفت که مبلغشود؛ اما مؤید پس از چندین مکاتبه ت
رفÔ  ).۱۸۳-۱۱/۱۸۴: ۱۳۸۵اثیر، به سلطان بپردازد (ابن

ید با ؤتوان در راستای عدم همراهی ممحمود به گرگان را می
او در نیشابور دانست. آتسز خوارزمشاه از جانشینی محمود 

او را به سبب داشÔ  مکتوبی،و ضمن ارسال  Cود ح�یت
و اظهار Cود  ستودفراسیاب نسب از دو خاندان سلجوق و ا

اظهار شادمانی  ،در خراسان به قدرت رسیده محمودکه این از
). محمود نیز کامیابی ۱۳-۱/۱۴: ۱۳۸۳کند (تویرسکانی، می

چندانی در برابر غزها نیافت و از ایشان شکست خورد و تا 
آزادی سلطان سنجر از اسارت غزها در قلمرو محدودی به 

عنوان وغلی جانشینی محمود را بهقفس ا حکومت پرداخت.
دومین اقدام جدی برای سامان دادن مجدد تشکیالت 

اوغلی، داند (قفسامپراتوری سلجوقی در خراسان می
 ترین امیر سلجوقی در دورهابه مهممؤید آی ).۸۰ :۱۳۶۷

. وی داشتمقابله با غزها  آهنگاسارت سنجر بود که 
رهای دیگر مسلط توانست بر نیشابور و طوس و برخی شه

ی غزها بر این شهرها م�نعت شود و در برخی موارد از سلطه
خود را گسرتش دهد. اما  یCوده و حتی تالش Cود تا قلمرو 

رابر در ب بارهاهای مؤید همواره توأم با کامیابی نبود و تکاپو
  غزها عقب نشست.

با شدت و اسارت سنجر در خراسان  قدرت سیاسی در دوره 
بود و سلطان محمود، غزها و مؤید تنها  راهضعف هم

نیروهای سیاسی مؤثر در آنجا نبودند. برخی رسداران سنجر 
توانسته بودند شهرهایی را تحت سلطه گرفته و مستقًال 

قهستان نیز فرصت را مغتنم  . اس�عیلیانِ حکمروایی Cایند
شمرده و به برخی شهرهای خراسان چون خواف و توابع آن 

). غوریان و ۱۹۸-۱۱/۱۹۹: ۱۳۸۵ اثیر،(ابن تاختندمی
خوارزمشاهیان نیز شهرهایی از خراسان را مترصف شدند. 

ی خود درآورند. غوریان تالش Cودند تا هرات را تحت سیطره
آتسز خوارزمشاه که سه بار علیه سنجر شورش Cوده و هر بار 

ر پذیرفته بود، فرصت مداخله د باالجباررا  سلجوقیانتسلط 
مبارزه با غزها به برخی شهرهای  ا دستاویزو ب یافتاسان خر 

. در تاریخ دولت آل چیره شدها و بر آن یورش بردهخراسان 
 در پی ،که آتسز به هنگام اسارت سنجر ذکر شدهسلجوق 

). ۱۴۳: ۲۰۰۵کاتب، گسرتش قلمرو خود بود (ع�دالدین
-انههنویسد آتسز پس از اسارت سنجر به بمینیز ای شبانکاره

، ای(شبانکاره »خراسان را فروگرفت«او به خراسان آمده و  ی
 یخوبرا به ی زمانیبرهه). ابن اثیر اوضاع این ۲/۱۳۶: ۱۳۸۱

از غزان و خراسانیان،  نویسد:ترسیم Cوده است و می
و 7ام درآمدهای  یافتهای از خراسان دستهرکسی بر ناحیه

نداشتند که آنان را شد و هیچ رسوری هم آن را مترصف می
  ).۱۱/۲۱۰: ۱۳۸۵اثیر، گردآورده و متحد سازد (ابن

، ابهید آیؤعدم همراهی مو ناکامی محمود در نربد با غزها 
. ودCر آتسز خوارزمشاه ناگزیر از التجا به دربا جانشین سنجر

د مدغزها و اخراج آنان از خراسان پیکار با محمود از آتسز برای 
مود که اتحاد محآنگاه آمد.نسا  بهریانی و آتسز با لشک جست

 یطهواسهسلطان سنجر ب ،شدبا آتسز به نتیجه نزدیک می
 یختابه از اسارت غزها گرید آیؤم
)koymen,2004:306 محمود خان به خاطر کمک .(

خواسÔ از آتسز پشی�ن و نگران شد، رسانجام در خبوشان 
ر به ور مهم با یکدیگاین دو با یکدیگر مالقات کرده و درباره ام

گفتگو پرداختند. رشیدالدین به مناسبت این مه�نی 
  :ای با این مطلع داردقصیده

  جمعند همچنانکه بیک برج در دو سعد             
  در یک رسای پرده میمون، دو شهریار    

 ۵تا ۹کتاب عرائس الخواطر و  ۵و  ۶های فارسی ش�ره نامه
تسز به محمود ارسال شده آ نسخه ضمیمه عرائس از سوی 

 تهنیت پادشاهی است و و کید بر مودتأاست که بیشرت ت
به خوارزم سفر  Cودهها محمود اظهار 7ایل در یکی از نامه

تسز به عذرخواهی، انرصاف او را خواسته است آ کند و 
  ).۱۵۷: ۱۳۸۳(تویرسکانی، 
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اوضاع سیاسی خراسان در سه سالی که سنجر در دست 
بود که حتی رهایی سلطان  بحرانیقدری ود بهغزها اسیر ب

سنجر نیز نتوانست آن را سامان دهد. سلطان سنجر در 
ابه توانست از اسارت .ق به کمک آیھ ۵۵۱رمضان سال 

 فتر جیحون  یسو به ترمذ و از آنجا بهبگریزد. وی ابتدا غزها 
؛ ۹۸: ۱۳۸۶اسفندیار،مللک مرو شد (ابنااز آن وارد دار  پسو 

بن ا؛ ۷۸۷-۴/۶۸۸ :۱۳۷۵، یرخواند؛ م۱۹: ۱۳۴۵ مرعشی،
رسد مؤید دفع غزها را ). به نظر می۲۰/۴۶۳ :۱۴۳۴جوزی،

در اولویت قرار داده که به فراری دادن سلطان اقدام Cود. 
کمک  برای یدؤمتواند دلیل اقدام ی که میشاید یکی از دالیل

جدایی او از محمود خان  به فرار سلطان سنجر باشد موضوع
محمود جایی برای  تیگیری و حکومت آ در قدرت است.

یل تشک در پیبا آزاد کردن سنجر  ابهآیید وجود نداشت و ؤم
.دلیل جناحی در مقابل محمود خان و آتسز خوارزمشاه بود

ابه شاید این موضوع باشد که مؤید در دوم در اقدام مؤید آی
 طول سه سال تکاپو برای به دست گرفÔ قدرت، در زمان
اسارت سنجر، به این نتیجه رسیده بود که فاقد مرشوعیت 
الزم برای تصاحب قدرت و تشکیل حکومت مستقل در 
خراسان است. بنابراین تنها راه بقای حکومت خود را قرار 

 دانست و اینکهگرفÔ در پناه مرشوعیت سلطان سنجر می
اتحاد آتسز با محمودخان اولین پیامدش حذف قدرت او از 

  ر خواهد بود.نیشابو 
Ôهم هآتسز ب سنجر از اسارت معادالت محمودخان و با گریخ

ای ظاهراً از خورد. چراکه آتسز بعد از آزادی سنجر در نامه
Cوده و نسبت به آزادی سلطان سنجر اظهار شادمانی 

آتسز  ).۱/۶: ۱۳۸۳کرد (تویرسکانی، سلطان اظهار اطاعت 
اهی با محمود خان و دخالت از اتهام همر  یاگونهبا این نامه به

و خود را مطیع سلطان  Cودهدر اوضاع خراسان خود را تربئه 
ابه به خدمت سلطان . محمود و آیکردسنجر معرفی 

که اندکی پیش جانشین -درآمدند و ایل ارسالن خوارزمشاه 
سلطه سنجر را به رسمیت شناخت.  -پدرش آتسز شده بود

اً همه خراسان را تحت اما سلطان سنجر نیز نتوانست مجدد
 خزانه تهی و لشکر«ای سیطره خود درآورد و به نقل شبانکاره

-۲/۱۱۳ :۱۳۸۱ای، شبانکاره»(پراکنده و مملکت خراب دید
بر امرا را از دست  سیطره). سنجر حتی پیش از اسارت، ۱۱۲

ه در ای کبر اوضاع آشفته قادر نبودداده بود و در این زمان نیز 

ی مالی شت، مسلط شود. تضعیف بنیهخراسان وجود دا
های پیاپی غزها نیز مزید بر علت بود. منطقه بر اثر غارت

اندکی پس از  ،.قھ۵۵۲بنابراین سلطان سنجر در سال 
که بتواند اقدام مهم و مؤثری گیری مجدد، بدون اینقدرت

-انجام دهد به دلیل بی�ری قولنج و اسهال درگذشت (ابی

  ).۲/۵۸: ۱۴۱۷الوردی، ؛ ابن۳/۳۳تا: الفداء، بی

ابه بعد از مرگ سلطان سنجر برای تسلط تکاپوهای مؤید آی
  بر خراسان

ی خراسان را تحت اگرچه سلطان سنجر نتوانست همه
سیطره درآورده و اوضاع را آرام سازد لکن مرگ وی پراکندگی 

پس از مرگ سلطان سنجر خراسان  قدرت را تشدید Cود.
). با ۲/۸۰۱: ۱۳۶۳خلدون، (ابن یدگرد سهیممیان امرای او ت

برخی امرای سنجری، محمود مجدداً به تخت  ح�یت
ای دیگر از امرا حاکمیت محمود را اما پاره نشست.

را  نیشابور ،رسوری محمودضمن رد ابه مؤید آینپذیرفتند. 
ز ا تکاختیارالدین آی .خطبه بنام خود کرد ترصف Cوده و

نجر دهستان را در اختیار گرفت و دیگر امرای سلطان س
اطراف ناحیه جرجان  نیز کسب Cود.خوارزمشاه را ح�یت 

ار تک واگذرا اسپهبد غازی رستم، حکمران طربستان، به آی
 هجوم بردند،ق زمانی که غزها به دهستان ۵۵۵کرده بود. در 
شاه غازی  را منهزم ساختند.تک و اسپهبد آیسپاه متحد 

ناچار هتک نیز بخت خود ساریه بازگردد و آیمجبور شد به پایت
-به خوارزم گریخت و غزها دهستان را غارت کردند (قفس

شهرهای برخی ). برخی دیگر از امرا نیز ۹۷: ۱۳۶۷اوغلی،
 توان به امیرخراسان را تصاحب Cودند. ازجمله این امیران می

). ۲۲۵-۱۱/۲۲۶: ۱۳۸۵اثیر، ایثاق و سنقر اشاره Cود (ابن
ویژه ایثاق دردرسهای زیادی برای مؤید و محمود فراهم به

آورد. فتنه غز نیز آرام نشده بود و ایشان برخی شهرهای مهم 
خراسان چون مرو، بلخ و رسخس را در دست داشتند و 

هر «بردند و به شهرهای دیگر می همای گرانههای غارتهجوم
  .)۷۱: ۱۳۸۶، همدانی»(کردندراهی که ممکن بود میبی

ابه ارتباط وی با ترین مسائل حکومت مؤید آییکی از مهم
 ویژه سلطان محمود بود. رابطهبازماندگان حکومت سنجر و به

مؤید با محمود، گاه توأم با همکاری و زمانی همراه با 
ق، ۵۵۲بود. در ابتدای روی کار آمدن محمود در  خصومت
 درطاعت وی را برنتافته و حکومت مستقلی  ۀمؤید رقب
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دیگر  از امرای-. در سال بعد که امیر ایثاق پی افکندنیشابور 
 و اتحاد یافتهاسفراین را غارت Cود، محمود و مؤید  -سنجر 

به نربد با وی اقدام Cودند. در این پیکار نیروهای متحد 
: ۱۳۸۵اثیر، توانستند ایثاق را شکست دهند (ابن

 ی سلطانسلطهرسد در این زمان مؤید ). به نظر می۱۱/۲۲۶
امور ان در این زمنویسد که را پذیرفته بود و ابن اثیر می محمود

ه�ن: شد (ابه اداره میآیوسیله بهدولت محمود 
سال پس از این واقعه مجدداً  یکاما کمرت از  .)۱۱/۲۳۰

مؤید از محمود کناره جست. غزها یکی از عوامل مهم این 
به که ادند درصورتیها به محمود پیام دجدایی بودند. آن

برود، مطیع او خواهند شد. اگرچه محمود در  حضورشان
ها ق نزد آن۵۵۳ابتدا به غزها اعت�د ننمود، اما درنهایت در 

 باوجودرفت و غزها مطیع و جزو سپاه سلطان شدند. 
، پراکندگی و ا کسب Cودندهای چشمگیری که غزهپیروزی

-می شان سبباجت�عیها و تراز پایین سیاسی تفرق میان آن
 :۱۳۸۹شد که قارص از تشکیل حکومت باشند (باسورث، 

بود که تابع محمود شدند. راوندی نیز  دین روی) و ب۱۵۵
معتقد است که غزها گرچه اسباب جهانگیری و جهانداری 

چون عدل نبود همه هرزه « عدل بودند: داشتند اما فاقد
ع�رت ممکن سیاست و «نویسد که بدون عدل و می» Cود

) و چون قادر به تشکیل ۱۸۶: ۱۳۶۴(راوندی، » نگردد
غزها تحت  ینکهحکومت نبودند به محمود روی آوردند. باا

تابعیت محمود درآمدند، از چپاول و تطّاول بر شهرهای 
ها مدت کمی پس از وارد شدن به مختلف ابایی نداشتند. آن

چپاول سپاه سلطان، به مرو یورش بردند که جهت غارت و 
مؤید مانع از این اقدام خشم سلطان را در پی داشت. بود. 

ها را عقب راند. سلطان محمود تسلط غزها بر مرو شده و آن
 خوردهها شکستو مؤید به تعقیب غزها شتافتند اما از آن

و به طوس عقب نشستند. غزها پس از این پیروزی رسخس 
د با غزها ابا و طوس را غارت کردند. محمود از رویارویی مجد

: ۱۳۸۵اثیر، (ابن یختCود و از ترس ایشان به گرگان گر
مؤید از  انفکاک قطعی). این واقعه رسآغاز ۱۱/۲۳۳-۲۳۰

. مؤید، سلطان را در گریز به گرگان شدسلطان محمود 
همراهی ننمود. وی به نیشابور رفت و برای چندمین بار 

ق ۵۵۴حکومتی تشکیل داد. حدود یک سال بعد یعنی در 
غزها مجدداً به محمود نامه نوشتند و خواستند که تابع او 

شوند. سلطان محمود به مرو آمد و غزها تحت رقیت وی 
 چالشترین مهم ،درآمدند. طی سه سال پس از این واقعه

ابه حفظ استقالل در برابر سلطان محمود حکومت مؤید آی
-آی ند وق محمود و غزان به پیکار با مؤید شتافت۵۵۴بود. در 

دید، عقب ابه که توان رویارویی با ایشان را در خود Cی
نشست. غزها نیشابور را غارت Cوده و به همراه سلطان به 
مرو بازگشتند. پس از عودت ایشان، مؤید به نیشابور 

ق با ارسال منشور حکومت نیشابور از ۵۵۵بازگشت. در 
سال سوی محمود برای مؤید، مصالحه برقرار شد. اما در 

بعد مجدداً محمود و غزها بر نیشابور تاخته و آن را غارت 
های بسیاری میان دو طرف روی داد که Cودند. جنگ

اثیر، (ابن یددرنهایت با شکست و اسارت محمود به پایان رس
نام خود و خلیفه ). پس از این واقعه مؤید به۱۱/۲۷۳: ۱۳۸۵

ال ه را به ساملستنجد بالله خطبه خواند. مستوفی این واقع
.ق دانسته و حکومت محمود را پنج سال و نیم ذکر ھ۵۵۷

 ).۴۵۳ :۱۳۶۴کرده است (مستوفی، 
زمان با پیکار با محمود و همچنین پس از ابه هممؤید آی

ساخته و به گسرتش  معمورنیشابور را شادیاخ شکست او، 
قلمرو خود اقدام Cود. مقر اصلی حکومت وی نیشابور و 

. او چندین مرتبه نیشابور را نیز از دست داد و در توابع آن بود
 درنهایت برابر غزها و محمود از آن شهر عقب نشست.

C ید.اتوانست قدرت خود را با مرکزیت نیشابور تثبیت 
شادیاخ را که رسای سلطان بود و «نویسد، مؤید راوندی می

: ۱۳۶۴(راوندی،  »ی قدیم داشت آبادان کردرسای امرا و باره
). از سوی دیگر مؤید با تثبیت قدرت در نیشابور، به ۱۸۲

.ق به بیهق ھ۵۵۵توسعه قلمرو مبادرت Cود. او در سال 
لشکر کشید و آن را ترصف Cود. در ه�ن سال به هرات نیز 

اما نتوانست آن را فتح Cاید. احت�ًال محمود و  ،یورش برد
، اندردهغزها طی سالیان بعد بیهق را از ترصف مؤید به درآو 

» خرسو خراسان و ملک الرشق«ابه را زیرا ابن فندق که آی
است  اشاره Cودهق به بیهق ۵۶۱در  به حمله مؤید ،خوانده

الدین محمود و ق رکن۵۵۶). در ۲۸۴: ۱۳۶۱فندق، (ابن
 ها راید آنؤم .ابه پناهنده شوندپرسش مجبور شدند به آی

(میرخواند،  یدمیل کشرا و به چش�نشان Cوده دستگیر 
 ابهید آیؤ). با حذف محمود یکی از رقبای اصلی م۴: ۱۳۷۵

ق خواف را ضمیمه قلمرو ۵۵۷کنار گذاشته شد. مؤید در 
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ق، به ۵۵۸اما بازهم از ترصف هرات قارص بود. در  ،خود Cود
قومس حمله Cوده و بسطام و دامغان را مترصف شد اما 

این مناطق را از  سال پس از آن رستم بن علی حاکم مازندران
). قلمرو ۲۹۲، ۱۱/۳۱۲: ۱۳۸۵اثیر، مؤید پس گرفت (ابن

ید در این زمان به نوشته جوزجانی شامل نیشابور و بالد ؤم
جام و باخرز و سیران و شارستان و جوزجان « :اطراف آن چون

: ۱۳۶۳(جوزجانی،  »و دیگر شهرهایی که مضافات نشاپور
ای به اسپهبد شاه غازی نامهید ؤ. در این زمان مبود )۱/۲۷۳

نوشت و اظهار بندگی و اطاعت کرد و گفت قصد دارد 
 یاما اسپهبد به سخنان او توجه ،خطبه و سکه به نام او کند

ید ؤ). شاید این اقدام م۲/۱۰۶: ۱۳۸۶اسفندیار، نکرد (ابن
 تزایدبرای به دست آوردن متحدی در برابر قدرت رو به 

ؤید نتوانست ح�یت اسپهبد وقتی م .خوارزمشاهیان بود
سلجوقیان عراق  سویناگزیر به ،شاه غازی را به دست آورد

ابه بعد از کنار گذاشÔ محمود خان مت�یل گردید. آی
 نشواکشده بود و اقداماتی در نسا انجام داد که با  تواCندتر

ق نسا را ۵۵۹ابه در شدید خوارزمشاه روبرو گردید. سپاه آی
نزدیک شدن نیروهای ایل ارسالن، مجبور به با  امافتح کرد 

ابه از مخالفان نیشابور شد. آی سوینشینی بهعقب
تک و کرد چراکه بعدها روابط بین آیخوارزمشاه ح�یت می

 حمله برد و تکآی خوارزمشاه به قلمرو تیره شد.ایل ارسالن 
ید پناهنده شد و به کمک نیروهای او از جنوب ؤآی تک به م
اما دهستان به ترصف خوارزمشاه  ،خود دفاع کردمترصفات 

 درآمد و از طرف وی والی برای این منطقه تعیین گردید
  ).۹۹-۱۰۰: ۱۳۶۷اوغلی، قفس(

  ابه در کشاکش سالجقه عراق با خوارزمشاهیاننقش مؤید آی
ه قدرت رو ب ،ابه برای تسلط بر خراسانیکی از مشکالت آی

می برای خراسان ئدی داتزاید خوارزمشاهیان بود که تهدی
بودند. خوارزمشاهیان پس از تکاپوهای بسیار، مؤید را مقهور 
قدرت رو به گسرتش خود Cودند. ابتدا مؤید بود که تالش 

درازی Cاید. وی Cود به قلمرو خوارزمشاه ایل ارسالن دست
لشکری به شهر نسا فرستاد که ایل ارسالن با فرستادن 

شهر شد. سپاه خوارزمشاه سپس مانع از ترصف آن  ،سپاهی
سوی نیشابور هجوم بردند که مؤید به رویارویی با ایشان به

شتافت و خوارزمشاهیان به دهستان عقب نشسته و آن را 
سال  بهمترصف شدند. نویسندگان تاریخ الفی این واقعه را 

) اما این ۵/۳۲۲۴: ۱۳۸۲اند (تتوی و قزوینی، ق نوشته ۵۵۰
ق ۵۵۰از مرگ سنجر مربوط باشد. در  تاریخ بایستی به پس

هنوز ایل ارسالن بر تخت خوارزم تکیه نزده بود و در زمان به 
تخت نشسÔ او، در اواخر عهد سنجر، مؤید صاحب 
حکومت مستقلی نبود و تحت رهربی سنجر قرار داشت. 

ا باتحاد  ،ید برای مقابله با ایل ارسالن خوارزمشاهؤراهکار م
از سوی دیگر سلجوقیان عراق پس از سلجوقیان عراق بود. 

کنار رفÔ محمود تالش Cودند تا امور خراسان را تحت 
سیطره درآورند. اتابک ایلدگز که اداره امور حکومت 
سلجوقیان عراق را تحت تسلط داشت، در خراسان مداخله 
Cود. سلجوقیان عراق که توان تسلط مستقیم بر خراسان را 

نشاندگی، آن را در از طریق دستتالش Cودند تا  ،نداشتند
-اختیار گیرند. ارسالن بن طغرل، سلطان عراق، برای مؤید آی

ابه خلعت فرستاده و فرمان داد که 7امی شهرهای خراسان 
نام او ترصف Cاید و مؤید خطبه بنام سلطان ارسالن را به

). با این اتحاد و ح�یت ۳/۴۱تا: الفداء، بیخواند (ابی
ابه در شهرهای دیگر خراسان رشوع ید آیؤاق، مسلجوقیان عر 

ق هرات را ترصف Cود  ۵۶۰در سال . وی به مداخله Cود
-گونه میید را اینؤ). ابن اثیر علت اقدام م۳/۴۱: ه�ن(

ای به مؤید ی غزها، نامهمردم هرات در برابر حمله :نویسد
: ۱۳۸۵ اثیر،نوشته و شهر را به او تقدیم Cودند (ابن

که مؤید توانست محمود را از رس راه پس از این ).۱۱/۳۱۶
بردارد، ایل ارسالن تالش Cود تا در امور خراسان مداخله 

د، نویسای میاش انتقام محمود بود. شبانکارهCوده و بهانه
ایل ارسالن با محمود سابقه دوستی داشت و به بهانه اینکه 

 یدلشکر کشابه، محمود را کنار زده بود، به خراسان آی
  ).۲/۱۳۷ :۱۳۸۱ای، (شبانکاره

ق قصد حمله  ۵۶۲زمانی که ایل ارسالن خوارزمشاه در سال 
-ابه که از آمدن وی بیمناک بود، نامهبه خراسان را داشت. آی

ای به اتابک ایلدگز نوشت و از وی درخواست مدد Cود و 
او را تحریک به جنگ با ایل ارسالن خوارزمشاه Cود. در این 

خوارزمشاه ایل ارسالن رس آن دارد «ید با این سخن که ؤمه منا
که بر نیشابور تاخت آورد و آن را از دستش درآورد و هرگاه کام 
خویش از نیشابور بگیرد، بدان خرسند نخواهد ماند و با 

ه ک یاوریدخویشÔ سخن از عراق خواهد کرد و اگر دستی برن
ه نجی بر رستان ریزد کگ�ن سیل ر اش بازآورد، بیاو را اندیشه
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بستنش نتوانید و دریای سختی رس برکشد که مّدش را جزری 
ای به ایل ). ایلدگز نامه۱۸۵: ۱۹۳۳ حسینی،»(نباشد

ارسالن نوشته و تهدید Cود که در صورت هجوم به خراسان، 
تاخت  خوارزمشاه به خراسان ایل ارسالنبه او خواهد تاخت. 

ود، اما کاری از پیش نربد. دو ماه نیشابور را محارصه C و
ایلدگز جهت رویارویی با وی به بسطام آمد. ایل ارسالن 
نیروهای خود را عقب کشید، اما مؤید به وی پیام داد که 

ی او در خواهد آمد و خطبه و سکه بنام تحت سلطه
). ابن فندق که در ۱۸۵م: ۱۹۳۳خوارزمشاه کرد (حسینی، 

 ن شخص به واقعه است،تریق کتابش را نوشته و نزدیک۵۶۳
ق در سبزوار خطبه بنام خوارزمشاه ۵۶۱نویسد که در سال می

 فندق،ق در نیشابور این اتفاق افتاد (ابن۵۶۲شد و در 
). زمانی که ایلدگز این مسئله را دریافت به عراق ۲۸۴: ۱۳۶۱

عجم بازگشت. اگرچه مؤید با التجا به ایلدگز، تالش Cود 
شود، اما درنهایت خوارزمشاه را به ی خوارزمشاه مانع حمله

که  رسید تحلیلتوان به این سلجوقیان عراق ترجیح داد. می
که از قدرت خوارزمشاهیان و ضعف ابه هنگامیید آیؤم

سلجوقیان عراق که تحت سیطره اتابک ایلدگز درآمده بودند 
 تر یعنی ایل ارسالنترجیح داد که در جبهه قوی ،مطلع گردید
رار گیرد و از این طریق بتواند حکومت خود در را خوارزمشاه ق

  خراسان حفظ Cاید.
پس از مرگ ایل ارسالن اوضاع خوارزم آشفته شد و تکش و 
برادرش سلطانشاه بر رس جانشینی پدر با یکدیگر به منازعه 

ستند. زمانی که سلطانشاه از تکش شکست خورد، به ابرخ
چهار هزار یا ا سه ب ،همراه مادرش خود را به دهستان رسانید

سوی مازندران و نزد رسباز خوارزمی و قصد داشت به
عالءالدوله حسن بن رستم برود. عالءالدوله حسن از آمدن او 
استقبال کرد اما آی ابه از این موضوع آگاه شد با تعدادی از 
نیروهایش به دهستان رفت و نسبت به سلطانشاه اظهار 

ازیک را دران بروی که تمبادا به مازن«اطاعت کرد و گفت: 
 سوی خراسان رفتو سلطانشاه به» هرگز با ترک اعت�د نبود

 ).۱۰۸: ۱۳۴۵؛ مرعشی، ۲/۱۱۷: ۱۳۸۶اسفندیار، (ابن
توان ید از سلطانشاه را در چند مورد میؤدالیل ح�یت م

از اختالفات  گیریدر پی بهرهابه ید آیؤم .۱بندی کرد: دسته
سلطانشاه خزانه ترکان خاتون که  .۲درونی خوارزمشاهیان بود 

عنوان یکی از عوامل به همراه خود از خوارزم آورده بود نیز به

ظر نید تأثیر داشت. این نکته را باید در ؤمهم در این اقدام م
های منطقه خراسان ارتها و غگرفت که به دلیل هجوم

اقتصادی شهرهای خراسان  توان مالی و ا،توسط غزه
شدت تضعیف شده بود. بنابراین خزانه و ثروت ترکان به

رسیدن به مقاصدش  درابه ید آیؤتوانست به مخاتون می
استفاده از نفوذ و مرشوعیت سلطانشاه،  .۳کمک Cاید.

ید گفته بود، مردم و سپاه خوارزم از ؤچراکه ترکان خاتون به م
دانست که توان ابه میید آیؤکنند. مسلطانشاه ح�یت می

ه�وردی با خوارزمشاهیان و سلطان قدر7ندی مانند تکش 
. بنابراین در پی استفاده از نیروی سلطانشاه در برابر را ندارد

این موضوع از اقدامات او با استفاده از نیروهای تکش بود. 
سلطانشاه و ثروت ترکان خاتون در مازندران و طربستان قابل 

اسفندیار و مرعشی از تحرکات نیروهای ست. ابناستناد ا
-ید و سلطانشاه در مازندران گزارشی ارائه میؤمشرتک م

ساری را ترصف ید با لشکری به همراه سلطانشاه ؤدهند. م
ید به همراه سلطان شاه به گرگان ؤسپاه م Cودند و سپس

رفت. لشکرکشی دومی نیز گزارش شده است که گویا بعد از 
اتفاق لدوله حسن بار دیگر لشکر خراسان بهوفات عالءا

و مناطقی را مترصف  بردهسلطانشاه به مازندران هجوم 
ه بید برادرش قوشتم را در شهر دوینی مازندران ؤ. ماندشده

اتفاق سلطانشاه به نیشابور بازگشتند و به حکومت گ�شت
-۱۱۰: ۱۳۴۵، ی؛ مرعش۱۱۸، ۲/۱۳۰: ۱۳۸۶اسفندیار،(ابن
ه حمل راید از مازندران ؤم ازگشتاسفندیار علت ب). ابن۱۰۹

که سلطانشاه و هنگامی ذکر Cوده است.طرف خوارزم به
ید ؤسلطانشاه از م ،ید در مازندران مشغول جنگ بودندؤم

خواست که او را در لشکرکشی به خوارزم و گرفÔ تاج و تخت 
 مید به او برای حمله به خوارز ؤکمک کند و تهدید کرد که اگر م

  .مدد خواهد جستاز قراختاییان  ،کمک نکند
ق به خوارزم لشکر کشید اما با 7هیداتی که ۵۶۸در  ابهآی

تکش اندیشید، سپاهیان مؤید شکست خوردند و خودش 
خوافی، یح؛ فص۳/۵۳تا: الفداء، بیاسیر و کشته شد (ابی

قفس  ).۱۰۸-۱۰۹: ۱۳۶۷اوغلی، ؛ قفس۲/۲۶۰: ۱۳۸۶
ید گفتند مردم و سپاه خوارزم از ؤبه منویسد میاوغلی 

نیز طمع داشت که ید ؤمو کنند سلطان شاه ح�یت می
 :ه�نشود (به او تقدیم  جواهرات و اموال ترکان خاتون

ابه در دوره حکومت خود که حدود شانزده مؤید آی ).۱۰۹
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سال طول کشید، تالش Cود تا قلمرو خود را گسرتش دهد 
ون سلطان محمود، غزها، هایی چاما مواجهه با قدرت

سلجوقیان عراق و خوارزمشاهیان سبب شد تا وی کامیابی 
گیری خود را چندانی در این امر نیابد. وی بخشی از قدرت

هایی که توان ورزی بود. مؤید در دورهمرهون سیاست
ها را پذیرفته و رویارویی با حریفان را نداشت، رسوری آن

برو مدعی است که مؤید Cود. حافظ امی شانخطبه بنام
: ۱۳۷۵ابرو، حافظ»(اکÛ بالد خراسان در ترصف گرفته بود«
مؤید با شاه و ملوک غور «نویسد که ) اما جوزجانی می۳/۳۱

 »و عراق طریق مودت و مراعات جوانب سلوک داشت
نکته مهم در عدم  ).۲۷۳-۱/۲۷۴: ۱۳۶۳(جوزجانی، 

اه د در جایگموفقیت مؤید در ایجاد حکومتی مستقل را بای
متزلزل مؤید به دلیل دارا نبودن مرشوعیت سیاسی و 
محبوبیت در بین فرماندهان سلجوقی دانست که این 
موضوع مؤید را ناچار به نزدیکی بیشرت به بقایای سلجوقیان 

داد و مؤید به دنبال استفاده از در خراسان سوق می
ت سعنوان ابزاری برای دمرشوعیت سلجوقیان در خراسان به

ها و یافÔ به حاکمیت بود. این موضوع از چرخش
های متغیر او در طول این دوران قابل استناد بندیجناح
طرف سلطان طرف سلجوقیان عراق، گاهی به، گاهی بهاست

طرف خوارزمشاهیان در حال سنجر پیر و خسته و گاهی به
  قدرت گیری.

 ابهیی اخالف آ تسلط خوارزمشاهیان بر نیشابور در دوره
ه شاه را بابه، امرا فرزندش طغانپس از کشته شدن مؤید آی

شاه نیز نیشابور را دارامللک خود قرار تخت نشاندند. طغان
فاقد توانایی و کفایت الزم برای اداره امور بود.  او بنابراینداد، 

کنند که طغانشاه بیشرت اوقات خود را به منابع اشاره می
شاه نویسد که طغانزجانی میپرداخت. جو خوشگذرانی می

 »مدام در عرشت و رقص و طرب و رشاب بودی«
). سلطان شاه بعد از شکست از ۱/۲۷۴: ۱۳۶۳(جوزجانی،

رس و به طغانشاه جانشین و پرفته به شادیاخ نیشابور  ،تکش
وی نیر طغانشاه بدین سبب که ابه پناهنده شد اما ید آیؤم

-شد (قفسپناهنده ن ناچار به دربار غوریابهکافی نداشت، 

). قتل مؤید راه را برای دخالت ۱۰۹ :۱۳۶۷اوغلی، 
خوارزمشاهیان در خراسان هموار Cود. سلطانشاه که علیه 
برادرش تکش شورش Cوده بود، تالش Cود با مدد گرفÔ از 

ی خود را بازستاند. اما وی قراختاییان، قلمرو گذشته
رد. به خراسان یورش بنتوانست در خوارزم کاری از پیش بربد و 

سلطانشاه ابتدا متوجه شهرهای مرو و رسخس شد که در 
ترصف غزها بود. بنابراین ابتدا به رسخس لشکر کشید و ملک 

چون وی دینار غز را شکست داده و شهر را محارصه Cود. 
ن را و آ  لشکر بردهبه مرو  ،نتوانست رسخس را ترصف Cاید

برد. یاران ملک هجوم ترصف Cود و چندین بار به رسخس 
شاه فرستاد تا ای برای طغاندینار متفرق شدند و او نامه

رسخس را به او تسلیم Cاید و در عوض بسطام به او داده 
شاه یکی از امرای خود بنام امیر عمر فیروزکوهی شود. طغان

). بنابراین ۲/۲۱ :۱۳۸۵را به ضبط رسخس فرستاد (جوینی، 
های پیاپی سلطانشاه که جهت شملک دینار در برابر یور 

شد، به طغانشاه پناه برد و شهر گسرتش قلمرو انجام می
رسخس را به وی واگذار Cود. اما طغانشاه نیز نتوانست در 

یاورد و شهر رسخس را به نفع ببرابر سلطانشاه تاب مقاومت 
-فصیح؛ ۳۷۹/ ۱۱ق: ۱۳۸۵اثیر، وی از دست داد (ابن

انفعال طغانشاه در برابر ). ۲/۲۶۳: ۱۳۸۶خوافی، 
سلطانشاه سبب شد که بسیاری از سپاهیان و امرا از وی 
جداشده و به سلطانشاه بپیوندند. حکومت طغانشاه تا 

ق ادامه یافت. وی تنها از آن روی توانست حکومت خود ۵۸۱
-جوی بود. منهاج رساج میدهد که فردی مصالحه ستمراررا ا

شد همگنان او را ق Cیچون از وی مرضتی الح«نویسد که 
). محمد بن ۱/۲۷۴: ۱۳۶۳(جوزجانی،  »زحمت ندادند

ق دانسته ۵۸۹ابراهیم دوران حکومت طغانشاه را تا سال 
-) که با منابع دیگر تائید Cی۹۰: ۱۳۹۰(محمد بن ابراهیم، 

گردد. طغانشاه با سلطان تکش روابط دوستانه برقرار کرد و 
جوانی دارای ذوق ادبی و خطبه و سکه به نام او Cود. او 

بسیار بخشنده و طرفدار شاعران بود. این رباعی درباره 
  اوست.

  کو آنکه از او تازه شدی جان وجود   
  شمردی کرمش کان وجود ذرهیک      

  تا دامن حرش بر نخواهد زد رس      
  ماهی چون طغانشه از گریبان وجود       

 ای ایجادروابط حسنهطغانشاه سعی کرد با همسایگان نیز 
خصوص با اسپهبدان مازندران رابطه خویشاوندی به ،کند
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مؤلف  ).۲/۱۳۴: ۱۳۸۶اسفندیار، (ابن برقرار Cود
شعرا اشاره Cوده و در ح�یت طغانشاه از  به عقدالعلی

توجهی به دلیل کمنویسد که میق ۵۷۰سال مورد حوادث 
خود کردند ترک میعل� و شعرا ناچار کرمان را  ،امرای کرمان

از لطف طبع : «او نیز قصد عزیمت به خراسان داشته، زیرا
در حق اهل هß است�ع الله و تربیت او ملک طغانشاه رحمه

پس از مرگ  ).۱۸۴: ۱۳۸۴الدین کرمانی، (افضل »افتاده بود
طغانشاه، فرزندش سنجرشاه به حکومت رسید. در دوره 

ی از وی دیده نشد کوتاه حکومت سنجرشاه، کفایت چندان
 لی بیگ بود. تسلطقو امور حکومتش در دست اتابکش من

 سبب» دست به مصادره و مطالبه گشاده کرد«لی که قمن
ها سنجرشاه را ترک کرده و به رنجش امرا شده و بسیاری از آن

لی را جاهالنه قسلطانشاه پیوستند. سومر اقدامات من
یب بخش ). بدین ترت۱۹۳ :۱۳۸۰دانسته است (سومر، 

اعظم قلمرو سنجرشاه به چنگ سلطانشاه افتاد (جوینی، 
به خوارزم برده شد  ،) و خودش اسیر تکش شده۲/۲۲: ۱۳۸۵

) و بدین ترتیب حکومت ملوک ۱/۲۷۴: ۱۳۶۳(جوزجانی، 
ق خا7ه یافت. تکش با ترصف نیشابور و ۵۸۳نیشابور در 

ر به و لی، سنجرشاه و مادر او را با دیگر بزرگان نیشابققتل من
الدین خان پرسش سپرد خوارزم برد و ملک خراسان را به قطب

-۱۳۲: ۱۳۶۷اوغلی،؛ قفس۲/۱۴۹: ۱۳۸۶اسفندیار، (ابن
۱۳۰.(  

  گیرینتیجه
های حاصل از شکست آشفتگی ازبر اساس آنچه بیان شد 

سنجر از غزها، نیروهایی رس برآورد که تفرق در قلمرو و 
ود ابه یکی از نیروهایی بآی7رکزگریزی را در پی داشت. مؤید 

که از این آشفتگی بهره برده و با گسست از قدرت مرکزی 
 . ویافکندپی یسلجوقیان در خراسان، حکومتی مستقل

نیشابور را مرکز حکومت خود قرار داده و ضمن تکاپو جهت 
کسب قلمرو بیشرت در خراسان، به اصالحاتی اقدام Cود که 

رین تبور و توابع آن بود. مهمنتیجه آن آبادانی نسبی نیشا
ل سیاسی حکومت وی رویارویی با غزها، محمودخان و ئمسا

خوارزمشاهیان بودند. سلی�نشاه و محمود کفایت چندانی 
خود  در اطرافنیروهای سنجر  کردن همهنداشتند و از جمع

 یدار بودند. غزها نیز فاقد رهربی واحد و الگوی ملک ناتوان
ملوک نیشابور در توسعه قلمرو،  ترین ه�وردو مهم

خوارزمشاهیان بودند. مؤید به دلیل فقدان مرشوعیت 
امرای سنجر را به هواداری خود قانع سازد و  نتوانست همه

در حمله به بسیاری از شهرها ناکام بود. پس  سبببه همین 
تری ابه موقعیت مستحکممحمود، آی معدوم ساخÔاز 

ن هرات را ترصف Cوده و یافت و برخی شهرهای مهم چو 
اما این حوادث مقارن با گسرتش  ،قلمرو خود را گسرتش داد

. مؤید بخشی از بود قدرت خوارزمشاهیان ارضی حیطه
ورزی بود و از اینکه گاهی اقتدار خود را مرهون سیاست

استقالل خود را در برابر سلجوقیان عراق، محمود و 
ر مواجهه با قدرتی خوارزمشاهیان از دست بدهد یا اینکه د

برتر حامیان پیشین خود را فراموش Cاید، ابایی نداشت. 
حکومت ملوک نیشابور متکی به فرد و فاقد ساختاری استوار 
بود و پس از مؤید ضعف بر آن مستولی شد. طغانشاه فردی 

جویی وی سبب شد بتواند سست بنیه بود و تنها صلح
آخرین تکاپوی حکومت محدودی در نیشابور داشته باشد. 

ملوک نیشابور برای در اختیار گرفÔ شهرهای دیگر، معلول 
توسل ملک دینار به طغانشاه بود. حکومت ملوک نیشابور 

 و متعاقباحتی پیش از مرگ طغانشاه مضمحل شده بود، 
سنجرشاه  یتکفاو عدم منقلیخودرسی و تحکم اتابک 

 ُمهری بر پایان این حکومت زد.
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